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Deze regelingen hebben betrekking op alle wettelijke relaties tussen Risk Management 

Consultancy B.V. (hierna “RMC”) en haar klanten, met betrekking tot door RMC uitgevoerd 

werk voor de klant, inclusief het maken van een voorstel voor het leveren van werk door 

RMC. 

ARTIKEL 1. Definities  

klant: een natuurlijke of wettelijke rechtspersoon, of entiteit, met wie een overeenkomst is 

gemaakt voor deelname aan training die door RMC wordt gegeven. 

Trainee: een natuurlijk persoon die namens de klant deelneemt aan een training cursus die 

door RMC wordt gegeven. 

Training: Een training cursus, workshop, coaching traject, advies, beoordeling or welke 

andere bijeenkomst met het doel om deelnemers te instrueren en hun kennis en 

vaardigheden te vergroten. 

 ‘Open training’: ‘Open training’ kan worden gekarakteriseerd door deelname van meerdere 

trainees van verschillende bedrijven en/of organisaties. 

 ‘In company’ training: ‘In company’ training kan worden omschreven als training van 

deelnemers van hetzelfde bedrijf en/of organisatie.  

ARTIKEL 2. Toepasselijkheid  

Deze algemene betalings- en leveringscondities zijn van toepassing op alle offertes, 

algemene aanbiedingen, wettelijke handelingen, overeenkomsten, begroting e.d. van RMC, 

zelfs indien deze offertes, algemene aanbiedingen, e.d. zijn gerelateerd aan of een resultaat 

zijn van reeds overeengekomen aanbiedingen. 

Veranderingen en of vervangingen met betrekking tot de algemene voorwaarden zullen 

expliciet en schriftelijk worden aangegeven naar de klant. 

Een registratie zoals beschreven in  artikel 3 part, onderdeel 1 of de acceptatie van een 

overeenkomst zoals bedoelt in artikel 4 onderdeel 2, impliceert acceptatie van de 

toepasselijkheid van deze condities. 

De algemene betalings- en leveringscondities van de klant zijn niet van toepassing in zoverre 

deze conflicten met de betalings- en leveringsvoorwaarden van RMC. 

ARTIKEL 3. Registratie en bevestiging van registratie van een open training  

De klant kan zich op de volgende manieren registreren voor een door RMC verzorgde open 

training: Door middel van een registratie via de website van Riskmanagementconsultancy. 

Com, door het inzenden van een volledig ingevuld registratieformulier via de post, of door 

middel van e‐mail. 

RMC stuurt de klant altijd een schriftelijke bevestiging van de registratie zoals eerder 

genoemd via e‐mail.  

Het toezenden van de bevestiging is een bevestiging van de overeenkomst van de training. 

Een maximum hoeveelheid van trainees per training is van toepassing. Registratie van 

deelname vindt plaats in volgorde van ontvangst. 
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ARTIKEL 4. Overeenkomst met betrekking tot een ‘In company training’  

Met betrekking tot een “In company training” zal de klant een offerte vragen van RMC.  

Deze offerte voor deelname in een “In company training” wordt overeengekomen met 

wederzijdse overeenstemming is.  

De inhoud van een offerte wordt gezien als een overeenkomst. Een afwijking in de 

acceptatie van een overeenkomst wordt gezien als een afwijzing van de originele 

overeenkomst en als een uitnodiging een aanpassing daarvan op te stellen. 

ARTIKEL 5. Prijsstelling van een open training  

Bij het registreren via een registratie formulier gelden de training prijzen zoals genoemd in de 

meest recente training brochures van RMC. Deze prijzen gelden eveneens indien de klant 

anders geïnformeerd is. 

Prijzen genoemd in een mailing gelden, indien registratie voor training verzonden is door 

middel van een registratie formulier.  

Prijzen, zoals genoemd op de website www.riskmanagementconsultancy.com gelden voor 

registratie door middel van een registratieformulier op het internet of door middel van een e‐

mail.  

Training prijzen zijn inclusief de kosten van training materiaal, tenzij anders aangegeven.  

Training prijzen zijn inclusief de kosten van de locatie van de training locatie, lunch, en  

versnaperingen (koffie, thee, water), tenzij anders aangegeven. 

Training prijzen zijn niet inclusief de kosten voor overnachting accommodatie, reiskosten, of 

andere door de trainee overige gemaakte kosten, tenzij anders aangegeven. 

Verplichte accommodatie kan onderdeel van de training zijn. Deze additionele kosten zijn 

niet opgenomen in de training kosten. 

Indien RMC de coördinatie van additionele training kosten verzorgt, dan zijn deze niet 

opgenomen in de training prijs. Dee kosten zullen worden doorberekend aan de klant tegen 

kostprijs plus 5% administratiekosten. 

Prijzen kunnen worden aangepast door onvoorspelbare omstandigheden.  

Prijzen worden dienovereenkomstig aangepast indien BTW tarieven or het BTW gedeelte 

veranderd.  

ARTIKEL 6. Prijzen van ‘In Company training’  

Training prijzen als omschreven in de overeenkomst zijn alleen geldig gedurende de 

geldigheid van de overeenkomst. 

Training prijzen zijn inclusief de kosten van training materiaal, tenzij anders aangegeven.  

Training prijzen zijn inclusief de kosten van de locatie van de training locatie, lunch, en  

versnaperingen (koffie, thee, water), tenzij anders aangegeven. 

Training prijzen zijn niet inclusief de kosten voor overnachting accommodatie, reiskosten, of 

andere door de trainee overige gemaakte kosten, tenzij anders aangegeven. 
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Verplichte accommodatie kan onderdeel van de training zijn. Deze additionele kosten zijn 

niet opgenomen in de training kosten. 

Prijzen kunnen worden aangepast door onvoorspelbare omstandigheden.  

Prijzen worden dienovereenkomstig aangepast indien BTW tarieven or het BTW gedeelte 

veranderd.  

ARTIKEL 7. Betaling  

Na de registratie voor de training zoals beschreven in artikel 3, of na acceptatie van de 

offerte als bedoelt in artikel  4, zal RMC een rekening sturen met betrekking tot de training 

diensten aan de klant. Definitieve betaling door de klant zal binnen 30 dagen na rekening 

datum plaatsvinden, maar tenminste voor de aanvang van de eerste training dag, zonder 

enig recht op korting, door betaling op een bankrekening van RMC. 

Indien de klant niet het gehele bedrag heeft betaald, zoals genoemd in het 2e deel van dit 

artikel, dan zal zij wettelijk verantwoordelijk worden gesteld voor het betalen van de rekening.  

Zonder verdere kennisgeving is de klant verplicht over het volledige bedrag van de rekening 

een rente van 1% per maand over het geheel openstaande bedrag, waarbij een del van de 

maand zal worden gezien als een gehele maand. 

Indien de klant niet het gehele bedrag heeft betaald, dan zullen de kosten daarvoor volledig 

in rekening worden gebracht bij de klant. Deze kosten hebben betrekking op zowle wettelijke 

als niet wettelijke kosten, waaronder kosten om de schulden te innen, wettelijke 

ondersteuning en mogelijke advocaat- en/of gerechtskosten 

Indien het gehele bedrag van de rekening voor het begin van de training niet is ontvangen 

door RMC, dan zal de Trainee geen rechten hebben deel te nemen aan de training, 

desalniettemin is de klant verplicht het gehele training bedrag te betalen, inclusief de extra 

kosten.  

ARTIKEL 8. Verandering van training datum van ‘In company training’ door de klant 

Aan de hand van onderling overleg is het mogelijk de training datum of delen van de training 

data aan te passen zonder extra kosten. Dit is mogelijk tot vier weken voor de geplande 

aanvang van de training of delen van de training. 50% van het totale training bedrag zal in 

rekening worden gebracht, indien de training datum wordt veranderd binnen een periode van 

minder als vier weken, maar meer dan één week van te voren.  Indien de training datum 

minder dan een week voor aanvang wordt gewijzigd, dan zal het gehele bedrag dienen te 

worden betaald door de klant. 

Een verzoek tot verandering van de training datum zal schriftelijk aan RMC door de klant 

worden verzonden. 

Indien de training minder dan vier weken van te voren, maar meer dan één week van te 

voren wordt geannuleerd, dan zal 50% van het totale training bedrag in rekening worden 

gebracht 

Indien de training datum wordt geannuleerd binnen een periode van minder dan één week, 

maar meer dan één week van te voren, dan zal het volledige bedrag in rekening worden 

gebracht. In dat geval heeft de klant geen recht op terugbetaling van hetgeen reeds is 

betaald. 

Annulering van de overeenkomst door de klant is niet mogelijk na het begin van de training. 
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Na annulering door de klant zullen mogelijke aanvullende training kosten, waarvoor RMC de 

coördinatie verzorgd, in zijn geheel worden doorberekend aan de klant, inclusief 5% 

administratiekosten. 

ARTIKEL 9. Annulering van een open training door de klant 

Tot vier weken voor het begin van de open training kan de klant deelname annuleren door 

middel van een aangetekend schrijven. Voor de annulering zal 200 euro excl. BTW in 

rekening worden gebracht. Voor een annulering van minder dan vier weken maar meer dan 

één week voor het begin van de training zal 50% van het totale training bedrag in rekening 

worden gebracht. 

Voor een annulering gedaan minder dan één week voor de aanvang van de training zal het 

gehele training bedrag in rekening worden gebracht. In dat geval heeft de klant geen recht 

op terugbetaling van hetgeen reeds is betaald. 

Annulering van de overeenkomst door de klant is niet mogelijk na het begin van de training. 

Na annulering door de klant zullen mogelijke aanvullende training kosten, waarvoor RMC de 

coördinatie verzorgd, in zijn geheel worden doorberekend aan de klant, inclusief 5% 

administratiekosten. 

ARTIKEL 10. Annulering door de Trainee  

Indien de trainee niet in staat is deel te nemen aan de training, vervanging door een andere 

trainee is mogelijk, vooropgesteld dat de trainee minimaal één week voor de aanvang van de 

training door RMC is geregistreerd. Voor deze vervanging zullen geen extra kosten in 

rekening worden gebracht.  

Op verzoek is het mogelijk om een trainee, die niet kan deelnemen aan een training, deel te 

laten nemen aan een gelijke training op een andere datum.  Voor zo’n her-boeking, gemaakt 

meer dan een week voor de eerste training dag, zullen administratiekosten van € 50.‐ ex 

BTW in rekening worden gebracht. Voor een gelijke her-boeking, gemaakt minder dan een 

week voor de eerste training dag, zullen administratiekosten van 50% van de totale training 

kosten worden berekend, met een minimum € 50.‐ ex BTW.  

Her-boeking van een trainee is alleen toegestaan voor één trainee per training.  

ARTIKEL 11. Annulering van de training door RMC 

RMC heeft het recht de training tot drie dagen voor de eerste training dag te annuleren. De 

klant zal worden onmiddellijk worden geïnformeerd van de annulering. RMC zal het reeds 

betaalde bedrag terug betalen aan de klant voor de geannuleerde training. Indien mogelijk 

zal RMC een alternatieve training datum aangeven. Indien de klant deze datum accepteer6t, 

zal er geen restitutie van de training kosten plaats vinden. 

ARTIKEL 12. Aansprakelijkheid 

RMC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade tijdens of in relatie met 

training deelname van een door RMC aangeboden training, tenzij RMC kan worden 

aangesproken voor nalatigheid 

Zou RMC op enig moment, ondanks de feiten hierboven genoemd, verantwoordelijk zijn voor 

schade, verlies of letsel, dan zullen de kosten hiervan zijn beperkt tot het maximale bedrag 

van de aan de klant gezonden training rekening.  
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Indirect verlies, schade of letsel wordt niet vergoed. 

ARTIKEL 13. Intellectuele eigendom 

De klant is eigenaar van de door RMC aangeleverde training handleiding. Het intellectuele 

eigendom van de training en de training materialen en/of andere onderdelen or producten, 

verstrekt tijdens de training blijven in het bezit van RMC..  

Zonder van te voren schriftelijke toestemming van RMC is het de klant niet toegestaan de 

training materialen en handleiding beschikbaar te stellen, of (delen daarvan) te kopiëren. 

ARTIKEL  14. Vervanging van trainer of docent  

RMC heeft altijd het recht een trainer of docent te vervangen, die door RMC is aangesteld de 

training te verzorgen. 

ARTIKEL 15. Certificaat 

Alle trainees die de training met succes hebben voltooid, hebben het recht op een deelname 

certificaat. Een examen is onderdeel van de training.  

ARTIKEL   16. Van toepassing zijnde rechten 

Op alle overeenkomsten, wettelijke stukken, algemene aanbieding e.d. van RMC, alsook 

overeenkomsten tussen RMC en de klant, is Nederlands recht van toepassing. Dit recht is 

eveneens van toepassing indien een overeenkomst gedeeltelijk of geheel in het buitenland 

dient te worden uitgevoerd, of indien een partij in het buitenland is gevestigd. 

Alle disputen tussen partijen, met betrekking tot overeenkomsten, opdrachten, algemene 

betalingscondities e.d., waarop deze condities van toepassing zijn of refereren naar 

overeenkomsten waarvan deze deel uitmaken,  zullen worden behandeld on jurisdictie te 

Amsterdam, tenzij geldende wetgeving anders aangeeft. 

Partijen zullen alleen overgaan tot gerechtelijke actie, nadat zij hun uiterste best hebben 

gedaan mogelijke geschillen in overeenstemming op te lossen. 

ARTIKEL 17. Plaats en verandering in algemene betaling- en leveringsvoorwaarden 

De huidige voorwaarden zijn vastgelegd bij de Kamer van Koophandel van Noordwest 

Holland in Alkmaar. 

De voorwaarden, zoals gedeponeerd op de meest recente datum, zijn de van toepassing 

zijnde voorwaarden, alsook de versie die van toepassing is tijdens de realisatie van een 

wettelijke relatie tussen RMC en de klant.  

De Nederlandse tekst van de wettelijk betaling- en leveringsvoorwaarden is altijd van 

toepassing met betrekking tot de uitleg daarvan. 
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